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แผ่นดนิร�ำ่ ระรวัร้อง ก้องทัว่ทศิ       แผ่นฟ้ำปิด ปำดน�ำ้ตำ สะอกึอืน้

กรำบแทบบำท เช้ำค�ำ่ ทกุยำมคนื    มเิป็นอืน่ ข้ำรองบำท ทกุชำตไิป

แม้เสวย สวรรค์ ในชัน้ฟ้ำ            ท่วมท้นพระ-กรณุำ นัน้ยิง่ใหญ่

ทรงพกัแล้ว ทรงงำน เนิน่นำนไกล    ลกูขอใช้ “ค�ำพ่อสอน” เป็นพรเอย

สถติในดวงใจชำวมหดิลตรำบนจินรินัดร์ 
น้อมส�ำนกึในพระมหำกรณุำธคิณุเป็นล้นพ้นอนัหำทีส่ดุมไิด้

ข้ำพระพทุธเจ้ำ ผูบ้รหิำร คณำจำรย์ บคุลำกร และนกัศกึษำมหำวทิยำลยัมหดิล
ผูร้้อยกรอง: ผศ.ดร.วุฒินนัท์ กันทะเตียน

คณะสงัคมศำสตร์และมนษุยศำสตร์ หำวิทยำลัยมหดิล

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ                           

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ มหิดลสำร

๐๓	 Harmony	in	Diversity
 • มหาวิทยาลัยมหิดลถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน
 • มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ๑๕ วัน
 • Mahidol Volunteer ร่วมท�าความดีถวายพ่อหลวง
 • หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   
    “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
     ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”
 • มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

๑๐	 Research	Excellence
 • อาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 
       คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๙

๑๑		 Service	Excellence
 • วันทนัตสาธารณสขุแห่งชาติ

๑๒		 Special	Article	
 • โครงการการพัฒนารปูแบบบรกิารสขุภาพอนามยัเจรญิพนัธุ์
   และสขุภาวะทางเพศของแรงงานข้ามชาตลิาวทีมี่ความละเอยีดอ่อน
   เชงิชาตพัินธ์ุ

 • คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมขวดแลกไข่
 • การสนองตอบต่อมโนทศัน์ “อสิรเสร”ี และ“ความเสมอภาค”
   ของพระเด่นดงัร่วมสมัย

๑๔	 MU	Society
 •  ใคร อะไร ทีไ่หน 

๑๖	 Teaching&Learning	Excellence
 • U.S. News & World Report จดัอนัดบั “Best Global Universities”
    ม.มหดิลตดิอนัดบั “Asia’s Top 100 Best Global Universities 
    2017” และมอีนัดบัดทีีส่ดุ ในประเทศไทย

Contents
๑๗	 เพื่อสุขภาพ
 • “การหยดุปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิาร จะกระท�าได้เพยีงไหน”
            (ตอนที ่๑) 

๑๘	 กองกายฯ

๑๙	 Special	Scoop
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
   พระราชด�าเนินไปยัง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
   ทรงรับฟังการบรรยาย “หลักสูตรสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา 
   สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม”

 • ม.มหดิล สานพลงั ๔ องค์กรขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมการแพทย์
  • สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี ม.มหดิล ร่วมจดั  
    นทิรรศการอศัจรรย์ชาตพินัธุ ์ณ งานมหกรรมมหกรรม
    พพิธิภณัฑ์ไทย
  • มหดิลนครสวรรค์จบัมอืรพ.เครอืข่ายร่วมผลติพยาบาล
  • มหดิลนครสวรรค์จบัมอื รพ.พจิติร ร่วมผลติหลกัสูตรพยาบาล

๒๓	 เพื่อสุขภาพ
 • ท�าอย่างไร เมือ่ลกูกลวัหมอฟัน

๒๔	 สมุนไพรน่ารู้
 • ผกัชขีองไทย... ดงัไกลถงึญีปุ่น่... แล้วประโยชน์คอือะไร 

๒๕	 Softnews

๒๗	 Activities	Agenda

Editor’s Note 
บก. แถลง

• ที่ปรึกษา อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย  ผู้อ�านวยการทุกกอง • บรรณาธิการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร • ผู ้จัดการ กณิศอันน์  มโนพิโมกษ์ • กองบรรณาธิการ                                                     
เกษร ีวฒุศิกัดิช์ยักลุ  ฐติริตัน์  เดชพรหม  สทุธริตัน์  สวสัดภิาพ  สาธดิา ศรชีาติ  สพุรรณรัช ภริูวัฒนกุล  วราภรณ์ น่วมอ่อน  ศรัณย์ จุลวงษ์ พรทพิา สดุวเิศษ • ออกแบบรูปเล่ม ฐยาน์  ธรีหตัถเศรษฐ์ 
• ประสานงานกลาง  ฐติรัิตน์ เดชพรหม  • MU Newsletter Internet   สมชาย โพธิ  • ภาพ สวัสดิ ์จินเดหวา  • จัดส่ง ศรณัย์ จุลวงษ์  สมชาย โพธิ  สวัสดิ ์จินเดหวา • พมิพ์ที่ ่บรษิทั ชมุเอก
ชูโชค จ�ากดั  • ทีอ่ยูส่�านกังาน งานสือ่สารองค์กร กองบรหิารงานทัว่ไป อาคารส�านกังานอธิการบด ี มหาวิทยาลยัมหิดล  ชัน้ ๔ ถนนพทุธมณฑลสาย ๔  ต�าบลศาลายา อ�าเภอพทุธมณฑล 
จงัหวดั นครปฐม ๗๓๑๗๐  โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑, ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๒  • E-mail: opmupr@mahidol.ac.th  Website: www.mahidol.ac.th



เมือ่วนัที ่๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์คลนิิก 
นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
ถวายความอาลยัแด่ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี      
จกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร 
ณ บรเิวณโถงพระราชบดิา ชัน้ ๑ อาคารส�านักงาน
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา MU

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน

Harmony in Diversity
งำนสื่อสำรองค์กร
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มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีบ�าเพ็ญกุศล
ปัณรสมวาร ๑๕ วัน

Harmony in Diversity
สุทธิรัตน์ สวัสดิภำพ

เมือ่วนัที ่๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๙ มหาวทิยาลยั
มหดิล จดัพธิบี�าเพญ็กศุลปัณรสมวาร หรอื
การท�าบุญ ๑๕ วนั น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปร
มนิทร มหาภมูพิลอดลุยเดช มหิตลาธเิบศร
รามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามินทราธริาช 
บรมนาถบพติร โดยมพิีธที�าบญุตักบาตรพระ
สงฆ์ สามเณร จ�านวน ๘๙ รูป ณ บริเวณด้าน
หน้าส�านกังานอธกิารบด ีและมพีธิบี�าเพญ็กศุล 
ณ บรเิวณห้องโถง ชัน้ ๑ ส�านักงานอธกิารบดี 
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม     

คชินทร อธิการบดี ผู ้บริหาร คณาจารย์ 
ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาและแขกผู้มี
เกียรติร่วมในพิธี กล่าวแสดงความไว้อาลัย 
ถวายต้ังปณธิาน ท�าความด ีพร้อมยนืไว้แสดง
ความไว้อาลยัเป็นเวลา ๓ นาที ร่วมร้องเพลง
สรรสริญพระบารมีและเพลงของขวัญจาก
ก้อนดนิ หลงัเสรจ็สิน้พธิกีาร อธกิารบดเีปิด
นิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิตในดวงใจไทย        
นรินัดร์” ซึง่เกีย่วกบัพระราชประวตั ิโครงการ
พระราชด�าริ พระราชนิพนธ์ ข้อมูลหอ

จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัย 
ผ่านทาง QR Code เก่ียวกับพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัย การขอพระราชทานที่ดิน ณ 
ศาลายา การเสด็จฯ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พระบรมราโชวาท ในพธิพีระราชทานปรญิญา
บตัรมหาวทิยาลยัมหดิล ทลูเกล้าทลูกระหม่อม 
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ
ต้นไม้ทรงปลูก นิทรรศการเขียนค�าปณิธาน
ความด ี“มหดิลเพือ่เพือ่นมนษุย์” MU
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Mahidol Volunteer
ร่วมท�าความดีถวายพ่อหลวง

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรลงนาม
ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปร         
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร ณ อาคารภาษาวัฒนธรรม
สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพ
จาก FB สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย ม.มหิดล)

Harmony in Diversity
Mahidol Volunteer

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทีมผู้บริหาร 
คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากร 
นกัศกึษา โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายความอาลัยแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤ
บดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ 
บริเวณอาคารอ�านวยการ ชั้น ๑ และร่วมกัน
ยนืสงบนิง่ ๙ นาทเีพือ่ถวายอาลยัพระเจ้าอยู่ 
หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย (ภาพ-ข่าว: 
PR-MUNA)

เมื่อวันที่  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล น�าโดย 
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ทีมบริหาร คณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายความ
อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี     
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ถวายพวงมาลั ย  กล ่ าวส� านึ ก ในพระ
มหากรุณาธิคุณ ร่วมไว้อาลัยเป็นเวลา ๙๙ 
วินาที  ณ บริ เวณโถงอาคาร ๑ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพ
จาก FB คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล)

เมือ่วนัที ่ ๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๙ คณาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากรเจ้าหน้าท่ีของคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแรง
ร่วมใจกันท�าโลชั่นตะไคร้หอมไล่ยุง และยา
หม่อง เพือ่น�าไปแจกให้ ประชาชนทีม่าร่วม
งานร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวาย
ความอาลยัแด่ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร   
มหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพติร บรเิวณท้องสนามหลวง เจ้าของผูค้ดิค้น
และพฒันาสตูรต�ารบัโลชัน่ตะไคร้หอมไล่ยงุ: 
รศ.ดร.ภญ.พิมลพรรณ พทิยานกุลุ (Cr: เพจ
คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล)

 เมือ่วนัที ่๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๙ คณะเทคนคิ
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวาย
ความอาลยั ส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤ
บดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร 
ณ อยธุยา คณบดคีณะเทคนคิการแพทย์ เป็น

ประธานกล่าวส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และปฏิญาณตนสืบสานพระราชปณิธาน 
พร้อมด้วยผูบ้รหิาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นกัศกึษา ร่วมในพธิ ีโดยมกีารยนืสงบนิง่ เป็น
เวลา ๙ นาที จากนั้นร่วมขับร้องเพลง
สรรเสรญิพระบารมโีดยพร้อมเพรยีงกนั และ
ร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ บริเวณโถง
หน้าลิฟท์ ช้ัน ๑ อาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา (ภาพจาก
เว็บไซต์คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล)

เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สทิธมิงคล คณบด ีและ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรางทิพย์ ฉายพทุธ รอง
คณบดีฝ ่ายวิจัย คณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศล
ปัณรสมวาร (๑๕ วนั) เพือ่ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี       
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล เป็น
ประธานในพธิ ีพร้อมด้วยผูบ้รหิาร คณาจารย์ 
บคุลากร นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไปร่วม
ในพธิ ีณ ศาลาศริริาช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาล
ศริริาช (ขอบคณุภาพจากคณะพยาบาลฯ)

เมื่อวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา
ประมาณ ๐๙.๐๐ น. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต กาญจนบุรี เป็น
ประธานในพธิ ีน�าคณะผูบ้รหิาร บคุลากรและ
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นักศึกษา ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ
พระบรมศพ และกล่าวปณิธานต้ังมั่นการ
ท�าความดถีวายเป็นพระราชกศุล โดยร่วมกนั
ตั้งจิตน้อมถวายความอาลัยเป็นเวลา ๙ นาที 
และร่วมกนั ขบัร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมี 
ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี     
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
พร้อมร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธ
ศาสนาบ�าเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล 
(ภาพ-ข่าว: PR-MUKA)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดสถานที่เพื่อลงนามถวายความ
อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี    
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพติร ณ ชัน้ ๑ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ขอบคุณภาพจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน)

นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
และนักศึกษาที่มีการได้ยิน ขอเป็นส่วนหนึ่ง
ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า 
ร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารม”ี เพือ่น้อม
ร�าลกึและแสดงความอาลยัแด่ พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา       
ธิเบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทรา  
ธริาช บรมนาถบพติร #ขอใช้มอืร้องเพลงเพ่ือ
พ่อของแผ่นดนิ (Cr: สโมสรนักศึกษาวทิยาลยั
ราชสดุา มหาวทิยาลยัมหดิล)

เมือ่วนัที ่ ๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๙ คณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล จดัพธิถีวาย
อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี      
จกัรนีฤบดนิทร สยามมนิทราธริาช บรมนาถ
บพติร เพือ่ร่วมน้อมร�าลกึถึงพระมหากรณุาธคิณุ
และส่งเสดจ็สูส่วรรคาลยั โดยมศีาสตราจารย์ 
ดร.ทพญ.วรานนัท์ บวัจบี คณบด ีคณะทนัต
แพทยศาสตร์ พร้อมคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ 
บคุลากรและนกัศกึษา ร่วมในพธิแีละลงนาม
ถวายความอาลัย ณ บริเวณช้ัน ๑ อาคาร
เฉลมิพระเกยีรต ิ๕๐ พรรษา (ภาพจาก FB คณะ
ทนัตแพทยศาสตร์ ม.มหดิล)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหดิล จดัพธิปีฏบัิตธิรรม สวดมนต์ นัง่สมาธิ 
เจริญจิตภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราช
กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี      
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพติร โดยนมินต์พระจากวดัญาณเวศกวนั น�า
สวดมนต์ แสดงธรรมกถาและเจรญิสตภิาวนา 
ซึง่กจิกรรมดงักล่าวจะจดัต่อเนือ่งเดอืนละคร้ัง
เป็นเวลา ๑ ปี เริม่ครัง้แรกในวนัที ่๒๖ ตลุาคม 
๒๕๕๙ ณ ห้องพระพทุธเทพทนัตราช ชัน้ ๗ 
อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๐ พรรษา คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล (ภาพจาก
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหดิล)

สมาคมศิษย์เก ่าวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “หน่วย
แพทย ์ เคลื่อนที่ตามรอยพ ่อหลวงของ
แผ่นดิน” เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล      
แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ี จกัรนีฤ  
บดินทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร อกี
ทัง้ เพ่ือเป็นการสบืสานพระราชปณธิาน ของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก โดยออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชน ณ โรงเรียน
บ้านหนองตาเเต้ม อ�าเภอปราณบรุ ี จงัหวดั
ประจวบครีขัีนธ์ โดยได้รบัความร่วมมอืจาก
องค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) อบต.ปราณบรุ ี แพทย์โรงพยาบาล
สมเด็จพระป่ินเกล้า โรงพยาบาลภมูพิลอดลุย
เดชและพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิลเเละโรงพยาบาลปราณบรุี
ซึ่งนอกจากการออกตรวจรักษาโรคทั่วไป 
ตรวจรักษาด้านจักษุแล้ว ยังมีบริการวัด
สายตาและน�าแว่นตา รวมถงึแจกจ่ายเครือ่ง
อุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นท่ีอีกด้วย 
(Cr: CMMU Alumni)

โรงพยาบาลศิริราช ออกหน่วยปฐม 
พยาบาลและรถพยาบาล ท่ีงานพระราชพิธี 
หน้ารร.รตันโกสนิทร์ โดยมอีาสาสมคัรแพทย์
จิตอาสา ไม่จ�ากัดสาขา มาร่วมตรวจผู้ป่วย 
ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ 
๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. (Cr: Sattha Riyapan)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลัยมหดิล ได้ร่วมสานต่อภารกจิใน
การดแูลสขุภาวะแก่ประชาชนทีม่าร่วมถวาย
ความอาลัย ณ บริเวณโดยรอบท้องสนาม
หลวง ด้วยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ใน
โครงการ “แพทย์อาสารวมใจถวายเป็นพระ
ราชกุศล” ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะ
แพทยศาสตร ์ โร งพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได ้ให ้บริการตรวจ
สุขภาพทั่วไปและบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก ่ประชาชน 
(ขอบคุณข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์รพ. 
รามาธิบดี http://med.mahidol.ac.th/
th/news/events/25102016-1532-th)
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ชาวคณะสิ่ งแวดล ้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ม.มหดิล ร่วมท�าความดถีวายพ่อ เดนิ
เกบ็ขยะ บรเิวณโดยรอบพระบรมมหาราชวงั 
เป็น Mahidol Volunteer ที่น่าชื่นชมมาก
ค่ะ (Cr: สมเจตน์ ปิ่นปลื้มจิต) MU

บุคลากรและนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัมหดิล น้อมท�าความดีถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพติร โดยได้ใช้เวลาว่างจากการท�างานและ
การเรยีน ร่วมกนัท�าเขม็กลดัรบิบิน้ด�าไว้ทกุข์ 
ส�าหรบัแจกฟร ีให้แก่นกัศกึษาไทย นักศึกษา
ต่างชาติ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ประชาชนทัว่ไป เพือ่ร่วมแสดงความรกัและ
ถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย
เดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ี จกัรนีฤบดนิทร 

สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร ท่านใดทีม่ี
ความสงค์จะขอรับเข็มกลัดริบบ้ินด�า ติดต่อ
ขอรบัได้ทีอ่าคารบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหดิลโทร. ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 
และ ๒๑๕ – ๒๑๖ (ขอบคณุข้อมลูจาก บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล)
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เมือ่วนัที ่๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๙ หอสมดุและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล น�าโดย ดร.  
รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู ้อ�านวยการ จัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ขึ้น เนื่องใน
งานพิธีบ�าเพ็ญกุศลปัณรสมวาร หรือการ
ท�าบุญ ๑๕ วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก 
นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณโถง
อาคาร ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา

นิทรรศการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่
เรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช อนั
เป ็นการเป ิดโอกาสให ้ชาวมหิดล และ
ประชาชนผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้พระราช

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

ประวั ติ  และร ่ วมน ้ อมร� า ลึ ก ในพระ
มหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอปรกิจนานัปการ
เพื่อประเทศชาติ ตลอดพระชนม์ชีพ

เนื้อหานิทรรศการ ประกอบด้วยเรื่องราว
เกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
พระราชนิพนธ์ พระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปรญิญาบตัร การถวายปรญิญา
ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ภาพบรรยากาศภาย
หลงัเสด็จสวรรคต และจดหมายเหตเุรือ่งราว
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัย
มหดิล พร้อมกนันี ้ได้จดัแสดงสือ่วดีทัิศน์เรือ่ง
ราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับพระองค์ท่าน 
พร้อมกบัเปิดให้ผูเ้ข้าร่วมงานรบัรบิบิน้เป็นที่
ระลึก และบันทึกลงสมุดแสดงความอาลัย 
เพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา
ทีส่ดุมไิด้อกีด้วย ทัง้นี ้นทิรรศการก�าหนดจดั
แสดงถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ส�าหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการสามารถ
ชมนิทรรศการออนไลน์และข้อมูลจดหมาย 

เหตพุระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิล
อดลุยเดชอนัเกีย่วเนือ่งกบัมหาวทิยาลยัมหดิล 
เพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ https://muarms.mahidol.
ac.th/kingrama9 ซ่ึงน�าเสนอเกีย่วกบัเรือ่ง
ราวส�าคัญ อาทิ การพระราชทานนาม
มหาวทิยาลยัมหดิล การขอพระราชทานทีด่นิ 
ณ ศาลายา การเสดจ็ฯ มหาวทิยาลยัมหดิล 
พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานปรญิญา
บตัร การถวายปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ 
และต้นไม้ทรงปลกู MU

https://muarms.mahidol.ac.th/
kingrama9
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หน่วยประชำสัมพันธ์ วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยมหิดล

เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ หน่วย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ 
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “พี่แนะ
น้อง...เตรยีมให้พร้อม...สู ่MUIC ปี ๔” เพือ่
ปูแนวทาง และสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูส้นใจ
เรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องสัมมนา 
๑๒๑๐ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล  ศาลายา  โดยนัก เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
กว่า ๑๕๐ คน เริม่ด้วยช่วงแรก “เรยีนรูเ้คลด็ 
(ไม่) ลบั ไป ทางลัด พัฒนา TOEFL & Math” 
แนะน�าการเตรยีมสอบ TOEFL และการสอบ

วิชาคณิตศาสตร์ วิทยากรโดย พี่กิ๊ฟ-พรทิพย์ 
ศษิย์เก่าวทิยาลยันานาชาต ิและทมีงาน ตาม
ด้วยกิจกรรม “รุ่นพี่พบน้องๆ” โดยผู้แทน
นักศึกษารุ ่นป ัจจุบันจากทุกหลักสูตร
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเกีย่วกบัชวีติในรัว้
มหาวทิยาลยั การเตรยีมตวัสอบเข้า การเรยีน
การสอน การปรับตัวและสังคม นอกจากนี้
ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
ศาลายาพาวิลเลียน อาคารเรียน พร้อมสิ่ง
อ�านวยความสะดวกที่ทันสมัย

ในช่วงบ่าย ผูร่้วมกจิกรรมได้พบปะพดูคยุ
กบั “ศษิย์เก่าคนดงั” ของวทิยาลยันานาชาติ 

ได้แก่ แบงค์-พบเอก พรพงเมตตา ผูป้ระกาศ
ข่าวช่อง MONO29 และจาด้า อินโตเร่ นัก
แสดงดาวรุ่งทางช่อง ๗ สี มานั่งพูดคุยและ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามใน
หัวข้อ “เรียน เป็น เล่น ดี อย่างวิถี MUIC” 
อย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง ก่อนจะปิดท้ายด้วย
การเล่นเกมส์ พร้อมถ่ายรปูหมูร่่วมกนั งานนี้
ผู ้ ร ่ ว มกิ จกรรมต ่ า ง ได ้ ค ว ามความรู ้ 
ประสบการณ์ และเคล็ดลับดีๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
นานาชาติกันถ้วนหน้า MU

มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม

เมื่อวันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ ภาควิชา
ชีวโมเลกลุและพันธศุาสตร์โรคเขตร้อน คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด ่น ประจ�าปี 
๒๕๕๙ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องแอทธินี คริสตัล 
ฮอลล์ ชั้น ๓ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 
กรุงเทพฯ จากผลงาน “การพฒันาการตรวจ
เชื้อมาลาเรียที่มีความไวสูงเพื่อค้นหาผู้ที่ติด
เชื้อที่ไม่แสดงอาการของโรค”

รางวลั “นกัเทคโนโลยดีเีด่น” เป็นรางวลั
ท่ีจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เพื่อมอบให้กับ
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานด้านการ
วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จน
เห็นเป็นรูปธรรม สามารถที่จะน�ามาใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ระดับประเทศได้ ผลงานเทคโนโลยีที่ได้รับ
พิจารณาอาจเป็นผลงานของนักเทคโนโลยี
ที่มาจากภาครัฐหรือเอกชน และควรเป็นผล
งานที่อยู่ในรูปต้นแบบ (prototype) สิทธิ
บัตร และทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบต่างๆ 
รายงานทางเทคนคิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในวงกว้าง 
(technical report) และผลงานตีพิมพ์ทาง
วชิาการทีเ่ก่ียวข้อง ทีส่ามารถแสดงให้เหน็ถงึ

เอกลกัษณ์ ความโดดเด่น และนวตักรรมของ
เทคโนโลยีนั้น ที่จะน�าไปสู ่การพัฒนา
เทคโนโลยีที่ท�าให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และ
สามารถแข่งขันได้

มาลาเรียยังคงเป็นปัญหาหลักส�าคัญของ
โลกคร่าชีวิตของผู ้ป ่วยท่ัวโลกมากกว่า 
๖๐๐,๐๐๐ คน/ปี ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ
มาลาเรยีโดยประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย/ปี ทัง้นี้
กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและ
องค์การอนามยัโลกได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ใน
การก�าจดัมาลาเรยีภายในปี พ.ศ.๒๕๖๙ การ
จะก�าจัดมาลาเรียให้หมดไปนั้น เราจ�าเป็น
ต้องทราบว่าใครเป็นผู้ติดเชื้อบ้าง อยู่บริเวณ
ใด และมีการแพร่กระจายเป็นอย่างไร จึงจะ
สามารถก�าจัดเชื้อให้หมดไปได้ ทางผู้วิจัยจึง
ได้ท�าการพัฒนาการตรวจเชื้อมาลาเรียที่มี
ความไวสงู (high volume-sensitive qPCR) 
เพื่อค้นหาผู ้ท่ีติดเช้ือมาลาเรียแต่ไม่แสดง
อาการของโรค ซึ่งสามารถตรวจเชื้อได้ต�่าถึง 
20 parasites/mL ซ่ึงต�่ากว่าตรวจด้วย
กล้องจุลทรรศน์ซึ่งเป ็นวิธีมาตรฐานใน
ปัจจุบันถึงกว่า ๒,๐๐๐ เท่า และต�่ากว่าใน
การตรวจด้วยเทคโนโลยี PCR ทั่วไป โดย
ประมาณ ๕๐๐ เท่า และได้ท�าการตรวจ
ตัวอย่าง เพื่อค้นหาการติดเชื้อที่ซ่อนอยู่ใน
ร่างกาย โดยไม่แสดงอาการในตัวอย่างท่ีมา
จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึง

ประกอบด้วย ไทย พม่า กัมพูชา เวียดนาม 
และลาวไปแล้ว เป็นจ�านวน ๕๒,๙๑๙ 
ตัวอย่าง พบว่ามีการติดเชื้อมาลาเรียของผู้ที่
ไม่แสดงอาการค่อนข้างสูงโดยเฉล่ีย ๒๐% 
ถึง ๖๘% นอกจากนี้ยังได้น�าเทคนิคนี้ไปใช้
ในกระบวนการการพัฒนายามาลาเรียชนิด
ใหม่ๆ โดยใช้ในการวัดปริมาณเชื้อมาลาเรีย
ในร ่างกายผู ้ป ่วยภายหลังการได ้รับยา
มาลาเรียชนิดใหม่นั้นๆ เพื่อค้นหาบ่งชี้ระดับ
ปรมิาณยาทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีอ่อกฤทธิฆ่์าเชือ้
มาลาเรีย เมื่อน�าไปใช้ในร่างกายคนไข้ อีกทั้ง
ยังได้น�าเทคนิคนี้ไปใช้เป็นมาตรฐาน (Gold 
Standard) ในการเปรยีบเทยีบความไว และ
ความเฉพาะเจาะจงในการผลิต High sensi-
tive Rapid diagnosis test kit ชนิดใหม่อีก
ด้วย

ในเวลา ๒ ปีท่ีผ่านมามผีลงานวจิยัจากการ
ตรวจ high volume-sensitive qPCR เป็น
จ�านวน ๑๑ ฉบับ และได้รับเชิญเป็นคณะ
กรรมการ Invited Member of the World 
Health Organisation Global Malaria 
programme evidence review group ซึง่
ได้น�าเสนอผลงาน ‘Malaria diagnostics in 
Low transmission settings’ ณ กรงุเจนวีา 
สวิตเซอร์แลนด์ MU

อาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล คว้ารางวัล
นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๙
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งำนประชำสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศำสตร์

เมือ่วนัที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ 
ดร.ทพญ.วรานนัท์ บัวจบี คณบดคีณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี
ถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทรา     
บรมราชชนนี และพิธีเปิดให้บริการตรวจ
รักษาทางทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนทั่วไป 
เ พ่ือถวายเป ็นพระราชกุศลเนื่องในวัน       
ทันตสาธารณสุขแห ่งชาติ ณ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล โดยมผีูม้า
รบับรกิารทางทนัตกรรมจ�านวน ๒,๗๖๓ ราย 
นอกจากน้ี ในวันดังกล่าวยังให้บริการทาง
ทนัตกรรม ณ สถาบันแห่งชาตเิพือ่การพฒันา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย 
จ�านวน ๒๐๕ ราย รวมมีผู้มารับบริการท้ัง
สองแห่งจ�านวนทั้งสิ้น ๒,๙๖๘ ราย

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์

คลนิกิเกยีรตคิณุ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้า
เยี่ยมชมการให้บริการทางทันตกรรมแก่
ประชาชนทั่ ว ไปฟรี  เนื่ อ ง ในวันทันต
สาธารณสุขแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.ทพญ.วรานนัท์  บวัจบี คณบด ีพร้อมด้วย 
ศ.คลนิกิเกยีรตคิณุ ดร.ทพญ.ธรีลกัษณ์  สทุธ
เสถียร ท่ีปรึกษาและอดีตคณบดี ให้การ
ต้อนรับ MU

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
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โครงการการพัฒนารูปแบบบรกิารสขุภาพ
อนามยัเจรญิพนัธุ ์และสขุภาวะทางเพศของแรงงานข้ามชาตลิาว

ทีม่คีวามละเอยีดอ่อนเชงิชาตพินัธุ์

Special Article
ภำควิชำสังคมและสุขภำพ  คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

งำนประชำสัมพันธ์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล

คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จดักจิกรรมขวดแลกไข่ เพือ่ให้บคุลากร และ
นักศึกษาในคณะฯ ได้ตระหนักเห็นความ
ส�าคัญของการคัดแยกขยะและยังช่วยลด
ปรมิาณขยะ โดยการน�าขวดน�า้พลาสตกิทีใ่ช้
แล้วมาแลกไข่ไก่ ซ่ึงยอดรวมของการน�าขวด
พลาสติกมาแลกไข่ไก่ในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 
๕,๐๐๐ ขวด ส�าหรบัไข่ไก่ ๑,๒๐๐ ฟอง MU

จดักจิกรรมขวดแลกไข่คณะเทคนคิการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล 
หัวหน้าศูนย ์ศึกษานโยบายสาธารณสุข 
สวัสดิการ และสังคม (Center for Health 
Policy Studies) คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท�า
โครงการการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ 
อนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางเพศของ
แรงงานข้ามชาติลาวที่มีความละเอียดอ่อน
เชิ งชาติพันธุ ์ภายใต ้บริบทการพัฒนา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งโครงการดัง
กล่าวได้ท�าความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ศึกษา
นโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม 
ภาควิชาสงัคมและสขุภาพ คณะสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ส�านักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี 
ส�านักงานสาธารณสุขแขวงจ�าปาสัก สปป.
ลาว และ University of Health Sciences, 
Loas PDR โดยมหีลกัการและเหตุผลทีส่�าคัญ
คอืการก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
(ASEAN Economic Community: AEC) 
ของประเทศไทยก่อให้เกิดการลงทุนในไทย
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงอัตราเงินเดือนขั้นต�่าของ

แรงงานในประเทศไทยทีส่งู จงึเป็นเหตทุ�าให้
เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ
ซึ่งจากข้อมูลในปี ๒๕๕๓ พบว่ามีแรงงาน
ต่างด้าวในไทยทีไ่ด้รบัอนญุาตมากกว่า ๑.๓๕ 
ล้านคน และในจ�านวนนี้กว่า ๑.๑๘ ล้านคน
มาจากกลุ ่มอาเซียนโดยส่วนใหญ่มาจาก
กัมพูชา ลาว และพม่า โดยท�างานเป็น
กรรมกรและงานรบัใช้ในบ้านกว่า ๑.๑๔ ล้าน
คน ซึง่จากข้อมลูนีย้งัไม่รวมแรงงานข้ามชาติ
นอกระบบหรือที่เรียกว่าแรงงานใต้ดินซึ่งมี
จ�านวนไม่น้อยคาดประมาณได้ถึง ๒ ล้านคน 
และส่วนหนึง่ของแรงงานเหล่านีเ้ป็นชนกลุม่
น้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ และเป็นผู้หญิงใน
ประเทศต้นทาง ซึ่งมีแรงกดดันจากความ
ยากจนท�าให้ตัดสินใจที่จะออกนอกประเทศ
เพื่อหารายได้ แต่ด้วยความท่ีเป็นชนกลุ่ม
น้อยที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจึง
ท�าให้ต ้องอยู ่อย่างหลบซ่อนและถูกเอา
เปรียบทุกวิถีทาง จึงอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดทั้ง
ด้านการเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึงสิทธิ
ต่างๆ ท�าให้ตกอยูใ่นภาวะทกุข์ทนซ�า้ซ้อน อกี
ทั้งสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น สภาพ

แวดล้อมท่ีแออัดไม่ถูกสุขลักษณะ ความ
ยากจนและความสามารถในการสื่อสารที่
น้อยหรือไม่มีเลย การท�าการศึกษากลุ ่ม
เปราะบางทีเ่ป็นแรงงานข้ามชาตชินกลุม่น้อย
จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากอยู่ใน
ภาวะทีเ่ปราะบางซ�า้ซ้อน คอื เป็นทัง้แรงงาน
ข้ามชาติ ทั้งชนกลุ่มน้อยเชิงชาติพันธุ์ และ
เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้อง
ท�าการศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจกับความ
ต้องการ และปัญหาทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของ
ชนกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อน�าไปสู่การสร้างระบบ
บริการที่มีความละเอียดอ่อนต่อความเชื่อ 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชน 
กลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้น จึงเกิดการท�างานใน
โครงการการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของ
แรงงานข้ามชาตลิาวท่ีมคีวามละเอยีดอ่อนเชงิ
ชาติพันธุ์ภายใต้บริบทการพัฒนาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพือ่ท�าให้ทราบถงึองค์ความ
รูใ้นด้านเพศภาวะและระบบความเชือ่ในด้าน
สุขภาพที่มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนเผ่า 
ท�าให้เหน็ถึงระบบและวถีิปฏบิตั ิMU
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การวิจัยเรื่องการสนองตอบต่อมโนทัศน์ 
“อสิรเสรแีละความเสมอภาค” ของพระเด่น
ดังร่วมสมัยน้ัน เป็นการศึกษาถึงวิถีและค่า
นยิมหลกัของพทุธศาสนาในสงัคมไทยทีก่�าลงั
เปลีย่นแปลงไป ขณะเดยีวกนักพ็ยายามชีใ้ห้
เห็นถึง “ค่านิยมใหม่” ของพุทธศาสนาใน
สงัคมไทย โดยอาศยัมโนทศัน์เรือ่งอสิรเสรแีละ
ความเสมอภาคเป็นหมุดหมายส�าคัญในการ
ศกึษา ทัง้เรือ่งความเข้าใจในความหมายและ
การยอมรบัมโนทศัน์ดงักล่าวผ่านงานประพนัธ์
ของ พระไพศาล วสิาโล พระมหาวฒุชิยั วชริ
เมธ ีและ พระมหาสมปอง ตาลปตฺุโต ซึง่ถอืว่า
เป็นผู้น�าทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในมิติทาง
พทุธศาสนา

มโนทศัน์อสิรเสรแีละความเสมอภาคเป็น
มโนทัศน์หลักอันโดดเด่นซ่ึงถูกผลักดันโดย
ขบวนการประชาธปิไตย มโนทศัน์นีไ้ด้ส่งผล
ให้วถิแีละค่านิยมของพุทธศาสนาในสงัคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน กล่าวคือ มโน
ทัศน์ดังกล่าวมาน้ีมีรากฐานมาจากกระแส
บรโิภคนยิม อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากอทิธพิล
ของทนุนยิมโลกาภวิตัน์ ทัง้น้ี ความหมายของ
อสิรเสรแีละความเสมอภาคกม็แีนวโน้มว่าคือ 
“การปล่อยตามใจตวัเอง” หรอืเป็น “สทิธทิี่

จะกระท�าตามอ�าเภอใจหรอืท�าตามใจตนเอง” 
ถงึทีส่ดุแล้ว เงือ่นปมของปัญหาก็คอื “แนวคดิ
แบบปัจเจกนิยมแบบสุดโต่ง” ที่ก่อให้เกิด 
“วฒันธรรมแห่งความละโมบ” และยิง่เมือ่รวม
เข้ากับวิธีคิดแบบอ�านาจนิยมซ่ึงฝังอยู ่ใน
รากฐานของสังคมไทยแล้ว กส่็งผลให้ผูค้นใน
สังคมมีค่านิยมที่เรียกว่า “กิน กาม โกรธ 
เกยีรติ” รวมท้ัง “ค่านยิมทางลดั” เป็นต้น

อย่างไรกต็าม ด้วยผลกระทบจากมโนทัศน์
อสิรเสรแีละความเสมอภาค และปัญหาของ
ค่านิยมอันนับเนื่องมาจากความเป็นปัจเจก
นยิมอย่างสดุโต่งนัน้ ได้ส่งผลต่อแนวโน้มค่า
นิยมใหม่ของพุทธศาสนาในสังคมไทย โดย
เฉพาะในมติขิองศาสนธรรมทางพทุธศาสนา
ทัง้ในแง่ของการตคีวามและการน�าไปปฏบิตัิ 
กล่าวคือ ศาสนธรรมทางพุทธศาสนาถูก
ตีความอย่างคับแคบ จนเหลือแต่เพียงเรื่อง 
“ส่วนตัว” โดยปราศจากละเลย “มิติทาง
สงัคม” อกีทัง้นอกจากนี ้มโนทัศน์ดงักล่าวยงั
ได้เข้ามาท้าทาย ตัง้ค�าถาม หรอืกระท่ังปฏเิสธ
ศลีธรรมหรอืค�าสอนทางศาสนา ขณะเดยีวกัน
ก็ขีดเส้นศีลธรรมจรรยาข้ึนมาใหม่เป็น “ศีล
ธรรมจรรยาแห่งการปลดปล่อยจากกรอบคดิ
จารตีแบบเดิม” ผลลพัธ์ทีช่ดัเจนอย่างหนึง่ก็

คอืการเกดิขึน้ของพฤตกิรรมทางเพศซึง่สวน
ทางกบัจรยิธรรมทางเพศท่ียดึถือกนัมา

เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็อาจตั้งขอสังเกตตาม 
ไมเคลิ แซนเดล นกัปรชัญาใหญ่แห่งมหาวิทยา
ลัยฮาร์วาร์ดได้ว่า “เหตุใดการยอมรับความ
ต่างและอสิรภาพในการเลอืกต้องส�าคญัทีสุ่ด” 
เพราะการกล่าวเช่นนีย่้อมหมายถงึการตดัสิน
ว่าคณุค่าอืน่ๆ นัน้ด้อยกว่า หากยดึตามหลกัที่
ว่าศลีธรรมท้ังมวลล้วนเป็นเรือ่งอตัวิสัย/ขึน้อยู่
กบัต�าแหน่งแห่งท่ีหรอื “สมัพทัธภาพทางศลี
ธรรม” แล้ว “ใครจะบอกได้ว่าอะไรคือ
วรรณกรรม อะไรคอืขยะ” เพราะสิง่เหล่านี้
ย่อมต้องอาศยัการตดัสนิเชิงคณุค่า และคณุค่า
ของใครเล่าท่ีจะเป็นตัวตัดสิน การยอมรับ
คณุค่า (ค่านยิม) อย่างเรือ่งของ “การยอมรบั
ความต่าง” “อิสรภาพ” และ “ความเป็น
ธรรม” สิง่เหล่านีเ้ป็นสิง่ซ่ึงนกัประชาธปิไตย/
เสรีนิยมต้องอธิบายแก่สังคม เพราะคุณค่า
รากฐานของเสรนียิมเหล่านีไ้ม่อาจถกูปกป้อง
ได ้ด ้วยหลักสัมพัทธภาพทางศีลธรรม/
วัฒนธรรม เพราะนั่นอาจเป็นการไม่เคารพ
สทิธขิองผูอ้ืน่ ?!!  MU

Special Article
บดินทร์ สำยแสง

การสนองตอบต่อมโนทัศน์ 
“อิสรเสรี” และ“ความเสมอภาค” 

ของพระเด่นดังร่วมสมัย 
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รับมอบห่วงกระป๋องน�้ำอัดลมเพื่อมูลนิธิ
ขำเทียม (๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ 
คณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) มหาวทิยาลยัมหดิล รบัมอบห่วงกระป๋องน�า้
อัดลม จ�านวน ๔๖ กิโลกรัม จาก คุณสมลักษณ์ 
ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุน
วิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อรวบรวมและน�าไปมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ต้อนรับนักศึกษำแลกเปลี่ยน
(๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มลัลกิา ชมนาวงั รอง
คณบดฝ่ีายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ให้การต้อนรบัคณาจารย์และ
นกัศกึษาแลกเปลีย่นจาก West Virginia University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุม ๔๐๙ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยำยพิเศษ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้
รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชย
โรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ 
“การบรหิารมหาวทิยาลยัสูก่ารเป็น World Class 
University และในยุค Thailand 4.0” ณ ห้อง 
๒๑๗ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลา
ยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับและ
เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึก

หน่วยทันตกรรมพระรำชทำน (๒ – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙)

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เสดจ็เยีย่มการปฏบิตังิานของหน่วยทนัตกรรมพระ
ราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงออกให้บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน
และประชาชนใกล้เคียง ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด โรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนฮิลมาร์พาเบิล และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า จังหวัดเลย โดยมี ศ.คลินิก
เกียรติคุณ ดร.ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร พร้อมด้วย ศ.คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษา
และอดีตคณบดี ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ 

พิธีไหว้ครูมหิดลอินเตอร์ (๖ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจ�าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ ๓ อาคาร 
๑ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และตัวแทนนักศึกษา
ทุกระดับชั้น นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 
ศษิย์เก่า และตวัแทนจากสโมสรนกัศกึษา เข้าร่วม
พธิเีพือ่แสดงความกตัญญกูตเวทติาต่อครูอาจารย์
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และพร้อมที่จะศึกษาเล่า
เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายต่อไป

Ethics in Business (๑๖ กันยายน ๒๕๕๙) 

ศูนย ์ภาษาและวัฒนธรรม (LCC-MUNA) 
มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ จัดกิจกรรม
บรรยายพิเศษ “Ethics in Business” โดย Pro-
fessor JAMES HOOPES จาก Babson College 
Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
นายแพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่าย
โครงการจดัต้ังวทิยาเขตนครสวรรค์ ให้เกยีรตเิป็น
ประธานและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องเรียน
กลางน�้า มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์

สัมมนำทำงไกล (๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรน�้า (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
มหาวิทยาลยัเกยีวโต จดังานสมัมนาทางไกล และ
ปรึกษาความร่วมมอืเกีย่วกบังาน International 
Symposium on the Education & Research 
of the Global Environmental Studies 
in Asia ที่ก�าหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

สบืสำนต�ำนำนข้ำวป่ินแก้ว (๓ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรชีา สนุทรานนัท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรม “สืบสานต�านานข้าวปิ่นแก้ว” ซึ่ง
ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับ มูลนิธิรากแก้ว กรมการข้าว อ�าเภอ
พุทธมณฑล และชุมชนสหกรณ์หมู ่ ๘ บ้าน
คลองโยง จัดขึ้น ณ พื้นที่โฉนดชุมชนแห่งแรก
ของประเทศ สหกรณ์หมู่ ๘ ต.คลองโยง อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม
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มอบทุนนักศึกษำชำวเนปำล (๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่นักศึกษาชาว
เนปาลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรชีา สนุทรานนัท์ รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการ
นักศึกษาและศษิย์เก่าสมัพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สทิธิมงคล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธี ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น ๕ ส�านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

We Love Pets (๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นประธานมหกรรมคนรกันกสดุยิง่ใหญ่ 
ครัง้ที ่๖ We Love Pets ตอน Birds of Paradise ร่วมกบั ตวัแทนจากสถาน
ทตูเบลเยีย่ม Mr. Laurent Frederickx หจก.ภมรชยัซบัพลาย และสวนปาร์
มฟาร์มนก โดยในงานมีการแข่งขนัความเร็วของนกบินอสิระ การแนะน�า
สายพนัธุน์ก นกพนัธุไ์หนเหมาะกบัไลฟ์สไตล์ รวมถงึกจิกรรมเวร์ิคช็อป และ
เรยีนรูเ้ทคนคิการเลีย้งนกจากผูเ้ชีย่วชาญ ณ เซน็ทรลัพลาซา พระราม ๒

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

Water Footprint (๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (MU EcoLab) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากสถาบันน�้าเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น
วทิยากรฝึกอบรมในหลกัสตูรการประเมินฟตุพร้ินท์น�า้ (Water Footprint) ตามมาตรฐาน ISO 14046: 
2014 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาค
อุตสาหกรรมในการประเมินปริมาณการใช้น�้า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้น�้า

Food Safety (๒๕ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดฝึกอบรม The 35th International          
Vegetable Training Course, Vegetables: 
From Harvest to Table เรื่อง “Food 
Safety and Nutrition Security” ณ ห้อง
ประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้วยกำรศึกษำพหุภำษำ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศกึษาธกิาร เป็นประธานเปิดการประชมุวชิาการนานาชาตด้ิานภาษาและ
การศึกษา ครั้งที่ ๕ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการศึกษาพหุภาษา” 
จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
กับ UNESCO, UNICEF, Save The Children, SIL, SEAMEO, CARE 
และ TCEB โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกกว่า ๕๐ ประเทศ

เพลงสุขภำพ (๖ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

ศาสตราจารย์คลนิกิเกยีรตคิณุ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสตัยาทร รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการแถลงข่าว “โครงการ
ประกวดเพลงสขุภาพ” โดยมศีาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์อดุม คชนิทร 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชมุอรรถสทิธิ์ 
เวชชาชีวะ ชั้น ๕ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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เเวบ็ไซต์ www.usnews.com ได้ประกาศ
ผลการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัทีด่ทีีส่ดุ ๑,๐๐๐ 
มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ประจ�าปี ๒๕๖๐ 
“Best Global Universities Rankings 
2017” “Asia’s Top 100 Best Global 
Universities” โดยมหาวทิยาลยัอนัดบั ๑ ของ
โลกคอื Harvard University จากสหรฐัอเมรกิา 
มหาวิทยาลยัอนัดบั ๑ ของภมูภิาคเอเชยีคือ 
University of Tokyo จากประเทศญีปุ่น่ และ
ในประเทศไทยมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ คือ
มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้  ยังมี
มหาวทิยาลัยไทยอกี ๕ แห่ง ทีต่ดิอนัดบัใน 
“Best Global Universities Rankings 
2017” ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนัดบั
ที ่๕๘๑ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อนัดับที ่๘๔๑ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ ๙๒๘ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ อนัดับที ่ ๙๓๓ 
และมหาวทิยาลยัขอนแก่น อนัดับที ่๙๔๘ 

U.S. News & World Report องค์กรสือ่
ทีเ่ช่ียวชาญในการวเิคราะห์ข้อมลูข่าวสารและ
จดัอนัดบัสถาบนัการศกึษาได้เปิดเผยผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก “Best 
Global Universities Rankings” ประจ�าปี 
๒๕๖๐ จากการจดัอนัดบัสถาบนัอดุมศกึษา 
๑,๐๐๐ สถาบนั จาก ๖๕ ประเทศทัว่โลก โดย
ใช้มีตัวชี้วัดและสัดส่วนคะแนนในการจัด
อนัดบั ดงัต่อไปนี้

• Global research reputation 12.5%
• Regional research reputation 12.5%
• Publications 10%

• Books 2.5%
• Conferences 2.5%
• Normalized citation impact 10%
• Total citations 7.5%
• Number of publications that are 

among the 10 percent most cited 12.5%
• Percentage of total publications 

that are among the 10 percent most 
cited 10%

• International collaboration 10%
• Number of highly cited papers that 

are among the top 1 percent most 
cited in their respective field 5%

• Percentage of total publications 
that are among the top 1 percent most 
highly cited papers 5%

นอกจากนี ้US News & World Report 
ยงัจัดอนัดบัมหาวทิยาลยัทีม่คีวามเป็นเลศิใน 
๒๒ สาขาวชิา ซ่ึงมหาวทิยาลยัมหดิลมจี�านวน
สาขาวิชาท่ีติดอันดับมากท่ีสุดในไทยถึง ๗ 
สาขาวชิา ดงันี้ 

อันดับท่ี ๘๖ ในสาขาวิทยาภูมิคุ ้มกัน       
(Immunology) 

อันดับท่ี ๘๗ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา      
(Microbiology) ซึ่งเป็นสองสาขาวิชาที่ติด 
Top ๑๐๐ อนัดบัแรกของโลก 

อนัดับท่ี ๑๑๙ ในสาขาเภสชัวทิยาและพษิ
วทิยา (Pharmacology and Toxicology) 

อันดับที่ ๒๑๕ ในสาขาวิชาการแพทย์ 
(Clinical Medicine) 

U.S. News & World 
Report  

จดัอนัดบั “Best Global 
Universities” 

ม.มหิดลติดอันดับ 
“Asia’s Top 100   

Best Global 
Universities 2017”
และมีอันดับดีที่สุด
ในประเทศไทย

อนัดบัที ่ ๓๔๐ ในสาขาสงัคมศาสตร์และ
สาธารณสขุศาสตร์ (Social Sciences and 
Public Health) 

อนัดบัท่ี ๓๕๗ ในสาขาชีววทิยาและชวีเคมี 
(Biology and Biochemistry) 

และอนัดบัท่ี ๓๗๐ ในสาขาวชิาพชืศาสตร์
และสัตวศาสตร์ (Plant Science and     
Animal Science) 

ซ่ึงสะท้อนในเห็นถึงความเป็นเลิศและ
ความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของการ
เรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มหิดล รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถทาง
วชิาการให้กบันกัศกึษา เพือ่สร้างบณัฑติไทย
ที่มีคุณภาพและพร้อมสู่การท�างานในระดับ
นานาชาตไิด้ MU

   ...US News & World Report 
ยังจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มี
ความเป็นเลศิใน ๒๒ สาขาวชิา 
ซึ่ งมหาวิทยาลั ยมหิดล มี
จ�านวนสาขาวิชาที่ติดอันดับ
มากทีส่ดุในไทย ถงึ ๗ สาขาวชิา 
ดงันี ้อนัดบัที ่๘๖ ในสาขาวทิยา
ภมูคิุม้กนั (Immunology)...
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พัศนำภรณ์ แก้วสัมฤทธิ์ นิติกร (ผู้ช�ำนำญกำร)

จะกระท�ำได้เพียงไหน”(ตอนที่ ๑)

การหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู ้บริหาร เป็น
ถ้อยค�าที่ไม ่เคยมีปรากฏมาก่อนในการ
บรหิารงานของมหาวทิยาลยัมหดิล ดงันัน้จงึ
ไม่มบีทบญัญตัใินเร่ืองน้ีก�าหนดไว้ในพระราช
บัญญัติมหาวทิยาลัยมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย
ปกติแล ้ วจะ เป ็นกรณีที่ ผู ้ บริหารของ
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งจะ
ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในเร่ืองของการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนไว้ในมาตรา ๔๑ 

แต่เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มี
ความเห็น เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
และการก�าหนดเงนิค่าตอบแทนให้แก่ผูร้กัษา
การแทนในต�าแหน่งบรหิารของมหาวทิยาลยั
วลัยลักษณ์ (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๙/๒๕๕๙)  ไว้
ในประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยดังนี้

สบืเนือ่งจากส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน มี
ความเหน็ว่าการแต่งตัง้รักษาการในต�าแหน่ง
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น่า
เชื่อว่ามีการทุจริตและเป็นขัดกันระหว่างผล
ประโยชน ์ส ่วนบุคคลกับผลประโยชน ์
สาธารณะแต่ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มิได้มีการ
ทุจริตตามความเห็นของส�านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจึงมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องเสนอ
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้

มีหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัยขอหยุดปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเวลา ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๒. สภามหาวิทยาลัยจึงได้
(๑) ออกข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั ว่าด้วย

การหยุดปฏิบัติหน้าท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยสาระส�าคัญ ข้อ ๗ ก�าหนดให้ใน
กรณทีีส่ภามหาวทิยาลยัสัง่ให้อธกิารบดหียดุ
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้แล้วให้รอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีท่ีอธิการบดีแต่ง
ตั้งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปด้วย

(๒) มมีตใิห้อธกิารบดหียดุปฏบัิตหิน้าท่ี
ในต�าแหน่งอธิการบดีเป็นเวลา ๙๐ วันนับ
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และให้
รองอธิการบดีและผู ้ช ่วยอธิการบดีหยุด
ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับอธิการบดี

(๓) แต่งตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั
ผูท้รงคณุวฒุ ิให้รกัษาการต�าแหน่งอธกิารบดี 
และก�าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่รักษา
การต�าแหน่งอธิการบดี ในอัตราเดือนละ 
๑๘,๐๐๐ บาทซึง่เกนิกว่าทีก่�าหนดไว้ในบญัชี
แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล

๓. รักษาการต�าแหน่งอธิการบดี มีค�าสั่ง
แต่งต้ังรักษาการรองอธิการบดี และผู้ช่วย

อธกิารบดตีัง้แต่วนัที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๗
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้

มีหนังสือขอลาออกจากต�าแหน่งอธิการบดี 
ตั้ งแต ่วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๘ สภา
มหาวิทยาลัยจึงมีค�าสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการ
แทนอธิการบดีและรักษาการแทนรอง
อธิการบดีตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จึ งหารือประเด็นข ้อกฎหมายต ่อคณะ
กรรมการกฤษฎีกาดังต่อไปนี้

๑) การที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคล
ให ้รักษาการแทนอธิการบดี ชอบด้วย
กฎหมายหรอืไม่ หากเป็นค�าสัง่ทีไ่ม่ชอบด้วย
กฎหมายจะมีผลกระทบต่อการกระท�าใด ๆ 
หรือไม่

๒) สภามหาวิทยาลัยมีอ�านาจออกข้อ
บังคับ ว่าด้วยการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่

๓) หากสภามหาวิทยาลัยไม่มีอ�านาจใน
การออกข้อบังคบัดงักล่าว  ค�าสัง่แต่งตัง้รกัษา
การแทนอธิการบดีของสภามหาวิทยาลัยจะ
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

๔) การที่สภามหาวิทยาลัยมีมติก�าหนด
เงินเดือนให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ใน
อัตราเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาทชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ MU

(ติดตามการตอบข้อหารือดังกล่าวในฉบับต่อไป)

“การหยุดปฏิบัติหน้าทีข่องผู้บริหาร
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Corporate Ident i ty อัตลักษณ ์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท�าขึ้นเพื่อสร้างภาพ
ลกัษณ์ และสร้างการจดจ�าจากการใช้ระบบ  
อตัลักษณ์องค์กรอย่างถกูต้อง ทัง้รปูแบบ สี 
และขนาด รวมถงึการใช้งานในสือ่ต่างๆ เพือ่
เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้องค์กร 

ส�าหรับส่วนงานที่มีความจ�าเป็นที่จะ
ออกแบบหรอืต้องการใช้ Graphic และ De-
sign ให้ถูกต้องตามอัตลักษณ์ใหม่ สามารถ 
Download ได้ทาง intranet ของมหาวทิยาลยั
มหิ ดล  h t tp : / / i n t r ane t .mah i -
dol/2016/08/25/corperate-identity.
html หากมข้ีอสงสยัประการใด โปรดติดต่อ

ตราสัญลักษณ์ (Logo)

ข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์ (Tagline)

งานสื่อสารองค์กร กองบริหาร
งานทั่วไป ส�านักงานอธิการบดี 
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ เพือ่
ให้ค�าแนะน�าต่อไป MU

อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัมหดิลCorporate Identity
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Special Scoop
งำนประชำสัมพันธ์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทรง
รบัฟังการบรรยาย “หลกัสตูรสาธารณสขุเพ่ือ
การพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” ซึ่ง 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีพระราชประสงค์ที่จะทรงศึกษา
หลักสูตรด้านการสาธารณสุข ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล จึงได้
จัดท�าหลักสูตรสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา        
สีบุญเรือง  รั ฐมนตรีว ่ าการกระทรวง
อุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงค
เวโรจน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีร่วมแถลงข่าวการลงนามข้อ
ตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การขับ
เคลือ่นอตุสาหกรรมการแพทย์ จากภาควจิยั
สู่ภาคอุตสาหกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัย
มหิดล กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่ง
เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ ่ม
อุตสาหกรรมผู ้ผลิตเครื่องมือแพทย์และ
สขุภาพ โดยมกีารร่วมลงนาม เพือ่สร้างความ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีการพัฒนา
เน้ือหารายวชิาท่ีเกีย่วข้องกบัการสาธารณสขุ 
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ซึ่ง
ประกอบด้วย ทฤษฎ ีความเป็นมา พฒันาการ 
และประสบการณ์ ท่ี เ ก่ียวข ้อง รวมถึง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ท่ี ผ ่ า น ง า น วิ จั ย แ ล ะ
กระบวนการเชิงกิจกรรมประยุกต์ใช้ แบ่ง
เนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ การ
สาธารณสุขปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
ส่วนที่ ๒ แนวคิดและการปฏิบัติในการ

ร่วมมอืทางด้านการวจิยัและพฒันาในการส่ง
เสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยให้
สามารถเติบโตได้ในระดับมาตรฐานสากล
ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ส่วน
หนึ่งของงานในวันนี้เกิดข้ึนจากการหารือใน
ที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในเรื่องแนวทางพัฒนา
ประเทศไทยไปสูย่คุไทยแลนด์ ๔.๐ โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับ
มอบหมายในการผลักดัน เรื่องอุตสาหกรรม
เคร่ืองมอืแพทย์ร่วมกบัภาคอตุสาหกรรมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นทางเชื่อมให้
คณะวศิวกรรมศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัอืน่ๆ 
ทีม่คีวามเชีย่วชาญในแต่ละด้านได้ร่วมมส่ีวน
ในการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

สาธารณสุขใหม่ และส่วนที่ ๓ การประยุกต์
ใช้และประเด็นท้าทาย ใช้ระยะเวลาในการ
บรรยาย ๕ วัน รวม ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวัน
ท่ี ๑๐ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในการนี้          
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมด้วย       
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหาร
คณะสาธารณสขุศาสตร์ เฝ้าฯ รบัเสดจ็ฯ   MU

ต่อไป 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม      

คชนิทร อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล กล่าว
ว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมสนับสนุน
อุ ตสาหกรรม เครื่ อ งมื อแพทย ์  ทั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการมุ ่งสู ่ 
World Class University หนึ่งในสิ่งที่ต้อง
ท�านอกจากงานวิจัย ก็คือการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  และการร ่ วมมื อกับภาค
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมีความพร้อมใน
เรื่อง การแพทย์และประกอบไปด้วยโรง
พยาบาลหลกั ๖ แห่ง ซึง่มหีน้าทีใ่นการรกัษา
และผลิตบุคลากรทางการแพทย์เป็นจ�านวน
มากต่อปี”

นอกจากผู้ลงนามหลักทั้ง ๔ ในงานยังได้
รับเกียรติจากผู้ร่วมลงนามเป็นพยานในพิธี 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จ
พระรำชด�ำเนินไปยัง คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ม.มหิดล 
ทรงรับฟังกำรบรรยำย “หลักสูตรสาธารณสุขเพื่อ
การพัฒนาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม”

ม.มหิดล สานพลัง ๔ องค์กร
    ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์

งำนประชำสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
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โครงการ ASEAN-QA SQUARED เป็นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนร่วมกันระหว่าง German Academic Exchange Service 
(DAAD) German Rectors’ Conference (HRK) และ University of 
Potsdam ร่วมกับ ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) 
ASEAN University Network (AUN) European Association for 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA) และ SEAMEO 
Regional Centre for Higher Education and Development 
(SEAMEO RIHED) ได้จัดโครงการ TrainIQA Course โดยมี                        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา ร.นพรัตน์
แจ่มจ�ารัส (สถาบนันวัตกรรมการเรยีนรู)้ เป็น
ผู้แทนของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก
จากทางโครงการให้เข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าว 
โดยในช่วงท้ายทางโครงการได้ให้ผู้เข้าร่วม  
โครงการฯ เสนอแผนการด�า เ นินการ            
(Project Action Plan) ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด้านต ่างๆ ที่ เกี่ยวข ้องกับ
วิทยากรต่างประเทศ ทั้งนี้โครงการของ
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับคัดเลือกและได้รับ
การสนับสนุนจาก โครงการ ASEAN-QA 
SQUARED เพื่อจัดสัมมนาและประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ 
“Outcome-Based  Educa t i on :               
Overview” วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
ส�าหรับผู้บริหารส่วนงาน รองผู้บริหารส่วน
งานด้านการศึกษา และประธานหลักสูตร 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Outcome-

Based Education: Theory into             
Practice”  ส�าหรับกลุ่มผู้แทนหลักสูตร วัน
ที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องทวี
วัฒนา ชั้น ๖ โรงแรมศาลายา พาวิลเลี่ยน 
วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล ศาลา
ยา โดยได้รับเกียรติจาก  Dr.Oliver Vettori 
(Director of Program management and 
Teaching & Learning Support, Vienna) 
และ Assoc. Prof. Le Quang Minh, Ph.D. 
(Vice President, Vietnam National 
University-Ho Chi Minh city) มาเป็น
วิทยากรร่วมกับวิทยากรของมหาวิทยาลัย
มหิดล 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได ้รับเกียรติจากผู ้
เชี่ยวชาญจาก ส�านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) น�าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริ
บรรณพทิกัษ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.

โครงกำร ASEAN-QA SQUARED
Special Scoop

กองพัฒนำคุณภำพ

ภก .นภดล ทองนพเนื้ อ  และ ผู ้ ช ่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.รฐัชาต ิมงคลนาวนิ ในการ
เข้าศึกษาข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ส�าหรับการ
พัฒนาองค์กร เพื่อน�าผลการศึกษาดังกล่าว
ไปพัฒนาเครื่องมือส� าหรับใช ้ประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสี ่ของส�านกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) โดยกิจกรรมนี้เป็นผลสืบ
เนื่องจาก ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 
ได ้ด� า เนินการบูรณาการกับกระทรวง
ศึกษาธิการและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) เพือ่พฒันาระบบการประกนั
คุณภาพให ้สอดคล ้องกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงจะได้ก�าหนด
มาตรฐานและวิธีการเป็นในทิศทางเดียวกัน 
และได้เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล MU

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ 
ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รอง
อธิการบดีฝ ่ าย วิจัยและวิ เทศสัมพันธ ์
มหาวิทยาลัยมหิดล คุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม 

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือ
แพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และคุณรัตนา เล็งศิริวัฒน์ รอง
ผูอ้�านวยการศนูย์ความเป็นเลศิด้านชวีวทิยา
ศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดยภายในงานมี

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานจากทั้ง ๔ 
หน่วยงานมากมาย อาทิ หุ่นยนต์ผ่าตัด วัสดุ
ศัลยกรรมกระดูก อุปกรณ์อ�านวยความ
สะดวกผู้สูงอายุ เป็นต้น MU
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ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ และนำยจิรวรรษ อรรฆยเวที

ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรม
ศิลปากร ได้จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวัน
พิพิธภัณฑ์ไทย ประจ�าปี ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่อ 
“อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทย” (Thailand      
Museums Expo 2016 – Amazing Thai 
Museums) ระหว่างวนัที ่๑๖ – ๒๑ กนัยายน 
๒๕๕๙  ณ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
โดย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหดิล ได้ร่วมออกบธู ในงานดงั
กล่าว ด้วยการจัดนิทรรศการ “อัศจรรย์
ชาติพันธุ์” เพื่อเผยแพร่การด�าเนินงานด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บรกิารสงัคม (RILCAmuseumstudies) ของ
กลุ ่มวิชาพิพิธภัณฑศึกษา ตามแนวคิด
พิพิธภัณฑ์ ๔.๐ ที่ไม่ปิดกั้น และเปิดโอกาส
ให้พิพิธภัณฑ์ท�าหน้าที่ในการเชื่อมโยงโลก 
online และ offline ไว้ด้วยกัน ภายใต้บท
สนทนาที่ผู ้ชมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และจัด
แสดงนิทรรศการด้วยตนเอง

นทิรรศการ อัศจรรย์ชาติพนัธุ ์บอกเล่าภมูิ
หลังของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้อัญเชิญ 
พระราชปรารภของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก ่ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. คุณหญิงสุริยา 
รัตนกุล เมื่อกว่า ๔๐ ปีมาแล้ว ให้พยายาม
ศึกษาและเข ้าใจอย ่างถ ่องแท ้ ในเรื่อง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่าง ท่าน
ได้รับสนองพระราชประสงค์ใส่เกล้า ด�าเนิน
การก่อตัง้สถาบนัฯ จนมาถงึการจดัการเรยีน
การสอนระดบัปรญิญาโททางด้านพพิธิภณัฑ์
ศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย การท�างาน
วิจัยและการบริการรับใช้สังคมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน ภายใน
นิทรรศการน�าเสนอบทสนทนาเกี่ยวกับ
ชาตพินัธุ ์เปิดโอกาสให้ผูช้มได้ลองสมัผสัการ
แต่งกายในชุดชาติพันธุ์ต่างๆ ถ่ายภาพกับวิว
ทิวทัศน์บนยอดดอย จัดจ�าหน่ายสินค้า
หัตถกรรมท้องถ่ินแบบ Limited Edition 
เพื่อน�ารายได้บ�ารุงพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา
วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพ้อเลป่า 
อ.แม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่  ผูช้มสามารถแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ ความประทับใจ ภาพ
แห่งความทรงจ�า สร้างบทสนทนาผ่าน        
เฟซบุ ๊ค แฟนเพจ facebook/RILCA           
museumstudies

ในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ อาจารย์ 
ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ อาจารย์ประจ�ากลุ่มวิชา
พิพิธภัณฑ์ศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วม

เสวนาวิชาการ เรื่อง “คิดถึง (พิพิธภัณฑ์)
วิทยา” พร ้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศภุกร ดษิฐพนัธุ ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อาจารย์ ดร.ผุสดี รอดเจริญ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และอาจารย์ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ 
นักวิชาการอิสระ ด�าเนินรายการโดย 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ธงทอง จันทรางศุ 
โดยน�าเสนอความคิดเรื่องการจัดการเรียน
การสอนพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ ปลูกฝัง
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ผ่านการ
วิจัย การฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง 
สถานทีจ่รงิ เรยีนรูอ้ย่างไร้ขดีจ�ากดั เพือ่สงัคม
การศึกษาที่มีชีวิต (living education) เพื่อ
รองรับประเทศไทย ๔.๐

การจัดกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 
๒๕๕๙ “อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทย” นับได้ว่า
เป็นปรากฏการณ์ยิง่ใหญ่ในวงการพพิธิภณัฑ์
ที่กระตุ้นให้สาธารณชนตระหนักถึงคุณค่า 
ความหมายของงานพิพิธภัณฑ์ สร้างเครือ
ข่าย เปิดโอกาสให้ผู ้สนใจได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ความรู้ ความก้าวหน้า เพื่อให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รวมก�าลังความคิด 
ก�าลงัใจ พฒันาพพิธิภณัฑ์ไทยให้ก้าวไกล เตม็
ก�าลังความสามารถของทุกคน MU

สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล 
ร่วมจดันิทรรศการอัศจรรย์ชาตพินัธ์ุ ณ งานมหกรรม

มหกรรมพพิธิภณัฑ์ไทย
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นายแพทย์เกษตร อมนัตกลุ รองอธกิารบดี
ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ ผู้
ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค์ ดร.ราศรี ลีนะกุล และ อาจารย์
รวีวรรณ ตันสุวัฒน์ อาจารย ์หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าพบ แพทย์หญิง
รจนา ขอนทอง ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
อทุยัธาน ีและ นายแพทย์พชิยั ศริพิรพาณชิย์ 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลก�าแพงเพชร และ

นายแพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และอาจารย์รวีวรรณ ตันสุวัฒน์ อาจารย์
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ เข้าพบ นพ.ประจวบ มงคลศริ ิและทมีบรหิาร
เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัตินักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะด�าเนินการ
เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของสภาการพยาบาลและมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว MU

มหิดลนครสวรรค์จบัมอืรพ.เครือข่ายร่วมผลิตพยาบาล

มหดิลนครสวรรค์จบัมือ รพ.พจิติร ร่วมผลิตหลักสูตรพยาบาล

เมื่อปวดฟันผู้ปกครองส่วนใหญ่จะพาเด็กมาพบ
ทันตแพทย์ ลูกอาจจะเจอประสบการณ์ เมื่อต้องมา
พบทนัตแพทย์ กอ็าจจะพบเจอการแก้ไขปัญหาภายใน
ช่องปาก ทั้งการฉีดยา การถอนฟัน และการรักษา
รากฟัน คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง จึงเป็นบุคคล
กลุม่แรกทีม่คีวามส�าคญัต่อการสร้างประสบการณ์และ
ทัศนคติที่ดีของเด็กต่อการพบทันตแพทย์

คุณผู้อ่านที่เป็นคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองควร
ปฏิบัติดังนี้

๑. พาเดก็มาพบทนัตแพทย์ต้ังแต่ยงัไม่มปัีญหาเร่ือง
ฟัน คืออย่างช้าที่สุด ๖ เดือน หลังฟันซี่แรกขึ้น หรือ 
๑ ปีหลังคลอด เพื่อรับการตรวจและให้ค�าแนะน�าใน
การดูแลป้องกัน เมื่อเด็กมีสุขภาพฟันที่ดี ก็จะไม่ต้อง
พบกบัการรักษาทียุ่่งยาก เด็กกจ็ะมทีศันคติทีดี่ต่อการ
พบทันตแพทย์

๒. ก่อนพาเด็กมาพบกับทันตแพทย์ ควรพูดแต่สิ่ง
ดีดี เช่น “คุณหมอจะช่วยท�าให้ลูกฟันสวยและแข็ง
แรง” ไม่พดูข่มขูใ่ห้เดก็กลัว เช่น “ดือ้นกั เดีย๋วให้หมอ
ฉีดยานะ”

๓. เมื่อพาลูกมาพบทันตแพทย์

๓.๑ หากเดก็ให้ความร่วม
มอืด ีทนัตแพทย์จะอนญุาตให้
ผู้ปกครองนั่งอยู่ด้วย แต่เป็นผู้
สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่ควร
ช่วยทันตแพทย์พูดกับลูก เพื่อให้ทันตแพทย์ได้สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับ
เด็กโดยตรง

๓.๒ หากเด็กไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา ทันตแพทย์จ�าเป็นต้องแยก         
ผู้ปกครองกับเด็ก เพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก

๔. หลงัท�าฟันเสรจ็แล้ว ควรให้ค�าชมแก่เดก็ เพือ่ให้เดก็รูส้กึภาคภมูใิจในตวัเอง 
เช่น “หนเูก่งมากจ้ะ ฟันหนสูวยมาก” ไม่ควรถามเกีย่วกบัความเจบ็ปวด เช่น “เจบ็
ไหมลูก?” “เห็นไหม แม่บอกแล้วว่าคุณหมอท�าไม่เจ็บ” เด็กบางคนได้ยินค�าพูด
แบบนี้ร้องไห้ทันที เพื่อเรียกร้องความสนใจ MU

เพื่อสุขภาพ
ทพญ.นันทนำ ศรีอุดมพร งำนทันตกรรม

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

ท�ำอย่ำงไร เมือ่ลกูกลวัหมอฟัน

ทีมบริหารเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) เป็นสถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้
รับการอนุมัติให้ด�าเนินการเปิดรับนักศึกษา
ใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ โดยจะท�าการ
ศึกษาช้ันปีท่ี ๑-๒ ท่ีโรงพยาบาลศิริราช 
มหาวิทยาลัยมหิดล และย้ายมาเรียนที่
วิทยาเขตนครสวรรค์จนกระทั่งส�าเร็จการ
ศึกษา MU
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รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภญ.นพมำศ สุนทรเจริญนนท์ 
ภำควิชำเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

ดังไกลถึงญี่ปุ่น...

วันนี้ผักชีไทยดังข้ามประเทศไปยังญ่ีปุ่น
เรยีบร้อยแล้ว กลายเป็นกระแส “ผกัชฟีีเวอร์” 
หลังจากส�านักข่าว NHK ได้ท�ารายงานถึง
สรรพคณุต่างๆ ของผกัชทีีม่ต่ีอร่างกาย และยงั
ม ีmusic video “ผกัชเีฮเว่น” และรายการทวีี
เชิญชวนให้คนญ่ีปุน่รบัประทานผกัชทีัง้ในรปูใบ
สด ผลติภณัฑ์เสรมิสขุภาพ เครือ่งดืม่สารสกดั
ผกัชี จนน�ามาท�าเป็น mask พอกหน้า ชาวญีปุ่น่
มกัเรียกผักทีม่กีล่ินหอมและใส่เป็นผกัโรยใน
อาหารว่า ผกัช ี ซึง่กไ็ม่ทราบว่าเป็นผกัชอีะไร 
กรณีเพื่อนชาวญี่ปุ ่นมาเที่ยวเมืองไทยสั่ง
ก๋วยเตีย๋ว และบอกว่าไม่เอาผกัช ีเพราะแพ้ จงึ
บอกคนขายไม่ใส่ผกัช ี แต่ผกัชทีีเ่พือ่นญีปุ่น่แพ้
ไม่ใช่ผกัชไีทย แต่เป็นผกัชฝีรัง่ 

แล้วคนไทยล่ะ รูจ้กัผกัชไีทยกนัแค่ไหน? เป็น
แค่ผกัเคยีงรับประทานกบัสาคไูส้หม ูหรอืเป็น
ผกัแต่งจานอาหาร ท�าให้อาหารน่ารบัประทาน
มากขึน้ ซึง่เป็นทีม่าของค�าว่า “ผกัชโีรยหน้า” 
ซึง่มคีวามหมายว่า ท�าอะไรให้ดูดีแค่ภายนอก 
หรอืการท�าความดอีย่างผวิเผนิ เรือ่งอืน่ค่อยว่า
กันทหีลงั 

ผกัชใีนประเทศไทยทีค่นไทยรูจ้กั จะมหีลาย
ชนดิได้แก่ ผกัช ี (Coriandrum sativum L.; 
Coriander, Cilantro), ผกัชฝีรัง่ (Eryngium 
foetidum L.; Culantro), ผกัชลีาว (Anethum 
graveolens L.; Dill weed) ผกัชทีัง้สามชนดิ
กเ็ป็นผกัทีค่นไทย และคนเอเซยี รบัประทาน
เป็นผกัเคยีง หรอืเป็นเครือ่งเทศ ฉะนัน้การทีจ่ะ
น�าพชืชนิดใดมารบัประทาน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร
หรอืยา จะต้องหยบิให้ถกูต้น เพือ่ทีจ่ะได้ทราบ
ว่าชนดิไหนรบัประทานแล้วอาจจะเกดิอาการ
แพ้ได้ 

ผกัชทีีก่�าลังฮิตในประเทศญ่ีปุน่คอื ผักชี
ชนดิใด? 

ผกัชทีีก่�าลงัฮติในประเทศญีปุ่น่ในขณะนีค้อื 
ผกัชไีทยทีม่ชีือ่ว่า Coriander, Cilantro, Chi-
nese parsley ชือ่วทิยาศาสตร์ Coriandrum 
sativum L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี หรือเทียน 
(APIACEAE หรอื UMBELLIFERAE) ชือ่ท้องถิน่
อืน่ๆ ได้แก่ ผกัหอม (นครพนม), ย�าแย้ (กระบี)่, 

ผกัหอมป้อม ผกัหอมผอม (ภาคเหนอื), ผกัหอม
น้อย (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) 

ผกัชไีทยจรงิๆ แล้วไม่ใช่พชืท่ีมถ่ิีนก�าหนดใน
ประเทศไทย แต ่มี ถิ่ นก� า เนิด ในแถบ
เมดเิตอร์เรเนยีน อนิเดยี และเอเชยีตะวนัตก ถอื
ได้ว่าเป็นเครื่องเทศที่มีการใช้กันมาอย่าง
ยาวนาน มหีลกัฐานการปลกูในประเทศอยีปิต์
นานกว่า ๓,๕๐๐ ปี ค�าว่า “Coriander” มาจาก
ภาษากรกี “Koris” แปลว่า bug ท้ังนีเ้นือ่งจาก
กลิน่ของลูกผกัชีมกีลิน่เฉพาะคล้าย bed bug 
ส�าหรับประเทศที่ปลูกและส่งออกผักชีคือ 
ประเทศอนิเดยี และโมรอ็กโก ส่วนแหล่งเพาะ
ปลูกส�าคัญๆ ในประเทศไทยได้แก่ จังหวัด
ราชบรุ ีนครปฐม และกรงุเทพมหานคร ผกัชี
เป็นพืชผกัทีส่ามารถปลกูได้ตลอดปี แต่ช่วงที่
เหมาะทีส่ดุคอืฤดหูนาว เพราะจะท�าให้ผกัชีโต
เรว็ ผกัชเีป็นผกัทีม่กีลิน่หอมเฉพาะตวั จงึเป็นที่
นิยมอย่างมากในการน�ามาใช้ประกอบอาหาร
ต่างๆ เพื่อท�าให้อาหารมีกลิ่นหอมน่ารับ
ประทานมากขึน้ โดยเฉพาะอาหารของประเทศ
แถบ Latin America, the Middle East, 
ประเทศจนี และประเทศไทย นอกจากนีผ้กัชี
ยงัมคุีณประโยชน์ต่อร่างกายอกีมากมาย คน
ไทยรูจ้กัน�าผกัชทีกุส่วนมาใช้เป็นเครือ่งเทศปรงุ
อาหาร และเป็นยารักษาโรค หรือเป็นน�้า
กระสายยา นอกจากนี้ผักชีและน�้ามันหอม
ระเหยจากลูกผักชีมีการน�ามาใช้ในภาค
อตุสาหกรรมเป็นยา สารแต่งกลิน่ยาสบู เครือ่ง
ส�าอางและสบู่ 

สรรพคณุตามภมิูปัญญา 
ทกุส่วนของผกัชมีปีระโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่า

จะเป็นส่วนใบ ท้ังต้น ผล หรอืราก
• ส่วนใบ ช่วยบ�ารงุธาตใุนร่างกาย แก้อาการ

กระหายน�า้ แก้อาการไอ แก้หวดั แก้อาการ
คลืน่ไส้อาเจยีน แก้อาการวงิเวยีนศรีษะ แก้
อาการอาหารเป็นพษิ ลดระดบัน�า้ตาลในเลอืด

• ส่วนผล ช่วยให้เจรญิอาหารมากข้ึน ช่วย
ละลายเสมหะ แก้อาการปวดฟัน ช่วยบ�ารงุ
กระเพาะอาหาร กระตุน้ต่อมในกระเพาะอาหาร
และล�าไส้ เพิม่น�า้ดใีห้มากข้ึน ช่วยรกัษาอาการ

ปวดท้อง ช่วยแก้อาการบดิ ถ่ายเป็นเลือดช่วย
แก้อาการท้องอดื ท้องเฟ้อ ช่วยย่อยอาหาร ช่วย
รกัษาโรครดิสดีวงทวาร มเีลอืดออก

• ท้ังต้น ช่วยขับเหง่ือ ช่วยรกัษาโรครดิสีดวง
ทวาร มเีลอืดออก ช่วยแก้เดก็เป็นผืน่แดง ไฟ
ลามทุ่ง ช่วยให้ผืน่หดัออกเรว็ข้ึน

• ส่วนราก ใช้เป็นน�า้กระสายยา ช่วยกระทุง้
พษิไข้หวั ไข้อดี�าอแีดง รกัษาเหอืดหิด อสุีกอใีส

ข้อควรระวงั 
ควรระวังในคนท่ีมีประวัติแพ้พืชวงศ์ผักชี 

(Apiaceae) หรือคนท่ีมีประวัติแพ้ คึ่นช่าย 
(Celery), ยีห่ร่า (Caraway), เทยีนข้าวเปลือก 
(Fennel), เทียนสตัตบุศย์ (Anise), กระเทยีม, 
หอมใหญ่ 

อาการแพ้ทีพ่บได้ คอื ผืน่แพ้สัมผัส (Con-
tact dermatitis) และท�าให้ผวิไวต่อแสงแดดซึง่
มผีลทีจ่ะท�าให้เกดิมะเรง็ผวิหนงั, เยือ่บจุมกูและ
ตาอกัเสบจากภมูแิพ้ (Rhinoconjunctivitis), 
และหลอดลมเกรง็ตวั (Bronchospasm) 

สรุป จะเหน็ได้ว่าผกัชทีีม่กีารฮอืฮาให้รบั
ประทานกนัมากๆ ในประเทศญีปุ่น่ เนือ่งจาก
ทุกส่วนของผกัชีมคีณุประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่
ว่าจะเป็นผกัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อระบบทางเดนิ
อาหาร มฤีทธิป์กป้องตบั ไต และสมอง นอกจาก
นีย้งัมผีลลดน�า้ตาลในเลอืด ลดความดนัเลอืด 
และลดไขมันในเลือดแต่การรับประทานใน
ปรมิาณมากก็จะก่อเกิดโทษ มผีลก่อกลายพนัธ์ุ 
ท�าให้ทารกวริปู และเป็นพษิต่อตบัและสมอง 
ผกัชอีาจจะก่อการแพ้ทัง้ผืน่แพ้ ท�าให้ผวิหนงัไว
ต่อแสงแดด เยือ่บจุมกูและตาอกัเสบจากภมูแิพ้ 
และหอบหดืได้ ฉะนัน้ การรบัประทานผักชคีวร
รบัประทานในขนาดพอเหมาะ ตามภมูปัิญญา
ท่ีได้ใช้กนัต่อเนือ่งกนัเป็นระยะยาวนานและมี
ความปลอดภยั นอกจากนีค้วรจะต้องหยบิผักชี
ให้ถูกชนดิ เพือ่ความปลอดภยัในการใช้ 

ข้อมูลในบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์
ส�าหรบัทกุคนทีส่นใจจะรบัประทานผกัชเีพือ่
สขุภาพทีด่ ีและกค็งไม่ใช่เป็นเพยีงผกัชโีรยหน้า 
ต่อไปแล้ว MU

ผกัชขีองไทย
แล้วประโยชน์คืออะไร
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เมือ่วนัที ่๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๙ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชา   
ทนิดัดามาต ุ ประธานกติตมิศกัดิมู์ลนธิิอนสุรณ์หม่อมงามจติต์ บรุฉตัร ทรงพระกรณุา
โปรดให้ ท่านผูห้ญงิ วราพร ปราโมช ณ อยธุยา เป็นผูแ้ทนพระองค์ ไปมอบรางวลั    
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมใน
งาน “วนัหม่อมงามจติต์ บรุฉตัร บคุคลส�าคญัของโลก” ครัง้ที ่๓๑ ณ หอประชมุกรม
ประชาสัมพันธ์ ซอยอารย์ีสมัพนัธ์ ซึง่เป็นวนัคล้ายวนัถงึแก่อนจิกรรมของหม่อมงาม
จติต์ บรุฉตัร บคุคลส�าคญัของโลก โดยในงานดงักล่าว รองศาสตราจารย์ อัจฉราพรรณ 
จรสัวฒัน์ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยตุธิรรม ภาควชิาสังคมศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ได้รบัรางวลัประเภทอาจารย์
รบัอดุมศกึษาผูท้รงคณุธรรม มผีลงานดเีด่นในการพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรมของนสิติ 
นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา

ขอแสดงความยนิดีกบั ผศ.นพ.วศิษิฎ์ วาม
วาณชิย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศริริาช และ 
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่าย
บริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล ในโอกาสได้รบัรางวลัสมาชกิ
ดีเด่นของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๕๙ ซึง่มพีธิมีอบรางวลั
เม่ือวันที ่๖ ตลุาคม ๒๕๕๙ ในการประชมุ the 
Royal College of Orthopaedic Surgeons of 
Thailand & ASEAN Orthopaedic Association 
Combined Meeting 2016 ณ ศูนย์การประชมุ
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ 
รอบพระชนมพรรษา จงัหวดัเชียงใหม่ (CMECC)

ขอแสดงความยนิดีกบั รองศาสตราจารย์ 
แพทย์หญงิเปรมฤด ีภมูถิาวร ภาควชิากมุาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล ในโอกาสที ่ผล
งานต�ารา “การเป็นหนุม่สาวก่อนวยั (Preco-
cious puberty)” ได้รบัรางวลัต�ารารามาธบิดี 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ “ระดบัด”ี 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของ
วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
ท่ีได้รับทุนดังน้ี นางสาวพัชริดา รุ่งเรือง 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๔ วิชา
เอกธุรกิจดนตรี ได้รับทุนโครงการ TMU 
Japanese Winter Program 2017 ณ 
Tokyo Metropolitan University (TMU) 
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๘ 
มกราคม ๒๕๖๐ และ นายวรรโณพฒัร์ ค้า
พลอยเขยีว นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปี
ที ่๒ วชิาเอกปฏบิตัดินตรคีลาสสคิ ได้รบัทนุ 
The Erasmus+ Scholarship for Student 
Mobility - Universitat Autonoma de 
Barcelona, Spain ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ์ 
- มถินุายน ๒๕๖๐

เม่ือวันที ่ ๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ ดร.ศุจกิา 
ศรนีนัทกลุ รกัษาการแทนรองคณบดฝ่ีาย
เทคโนโลยสีือ่ดจิติอลและการเรยีนรู ้ผูแ้ทน
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร (ICT) ม.มหดิล ได้ร่วมแสดงความ
ยนิดเีนือ่งในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี วนัคล้าย
วันสถาปนาสถาบนัแห่งชาตเิพือ่การพฒันา
เดก็และครอบครวั ณ ห้องประชุมนิตยา คช
ภกัด ีชัน้ ๓ อาคารปัญญาวฒันา สถาบนั
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ม.มหดิล โดยคณะฯ ได้ร่วมบรจิาคเงนิเพือ่
สมทบทนุในการจดัซือ้และปรบัปรงุของเล่น
ไว้ให้บริการ ณ โซนสาธิตการละเล่นและ
โซนสือ่สร้างสรรค์ของสถาบนัฯ ซึง่ รศ.นพ.
สรุยิเดว ทรปีาต ี ผูอ้�านวยการ สถาบนัฯ 
ให้การต้อนรบัและเป็นผูร้บัมอบเงนิบรจิาค
ด้วย

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้อง
สมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล เปิดรบับรจิาคหนงัสอื
ส�าหรบัเดก็ สมดุภาพ นิทาน ส่ือการเรยีน
การสอน วรรณกรรมเยาวชน แบบเรียน 
การ์ตนู ฯลฯ เพือ่มอบให้แก่โรงเรยีน ห้อง
สมดุ หรอืหน่วยงานส�าหรบัเด็กทีข่าดแคลน
ทัว่ประเทศ ท่านทีส่นใจสามารถน�ามามอบ
ให้ด้วยตนเองหรอืส่งทางไปรษณย์ีได้ที ่ศนูย์
รบับรจิาคหนังสือฯ ห้องสมดุสตางค์ มงคล
สขุ ชัน้หนึง่ ตกึฟิสกิส์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๗๒ ถนนพระรามที ่๖ 
เขตราชเทว ีกรงุเทพ ๑๐๔๐๐ สอบถามราย
ละเอียดเพิม่เติมได้ที ่โทร.๐-๒๒๐๑-๕๗๑๗ 
(คุณเล็ก) http://stang.sc.mahidol.
ac.th/stangdonation www.facebook.
com/StangDonation

คณะแพทยศาสตร ์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลัยมหดิล ขอเชญิผูส้นใจเข้าร่วม
อบรม “หลกัสตูรพืน้ฐานด้านจรยิธรรมการ
วจิยัในคน” ครัง้ที ่๓ ในวนัที ่๑๙ ธนัวาคม 
๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุอทติยาทรกติคิณุ ตกึ
สยามนิทร์ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
ค่าลงทะเบียน ๕๐๐ บาท ลงทะเบียน
ออนไลน์ได้ที ่www.sirirajconference.com
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล โรงเรยีนผดงุครรภ์และ
หญงิพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย ซ่ึงได้รบัพระราชทานก�าเนิด
โดยสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ นบัเป็นจุดเริม่ต้นของ
พยาบาลไทยทีเ่ป็นก�าลังหลกัทีส่�าคญัในระบบสขุภาพ ในช่วงเวลา 
๑๒๐ ปีที่ผ่านมาการพยาบาลไทยมีความก้าวไกล ทั้งทางด้าน
วชิาการ การปฏบิตักิารพยาบาลวิจัยสูร่ะดบัสากล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลศิริ
ราชฯ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศริริาช และมลูนธิคิณะพยาบาล
ศาสตร์ฯ ก�าหนดจัดการประชมุวชิาการ “๑๒๐ ปี การพยาบาลไทย 
พลกิโฉมสขุภาพสงัคม” ระหว่างวันที ่๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมปรนิซ์พาเลซ กรงุเทพฯ โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่น�าเสนอ
การวเิคราะห์ และตแีผ่อย่างละเอยีดอ่อน รอบคอบ การระดม
สมองและหวัใจของพยาบาลรุน่พี ่เพือ่นและรุน่น้อง ค้นหาวธิกีาร 
re-engineer และ innovation เป็นการพลกิโฉมการพยาบาลไทย 
ปิดช่องว่างและเปิดพืน้ทีก่ารพยาบาลใหม่ เพือ่พลกิวิกฤตสุิขภาพ
พลเมืองไทย สนใจดูรายละเอียดที่ www.ns.mahidol.ac.th/
thainurse โทร.๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓, ๐-๒๔๔๑-๕๒๗๕ ถงึ ๘๑ ต่อ 
๒๔๖๐, ๒๔๖๕ e-mail: pornprom.kae@mahidol.ac.th ค่า
ลงทะเบยีน ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
๔,๐๕๐ บาท บคุคลทัว่ไป ๔,๕๐๐ บาท ช�าระเงินค่าลงทะเบยีน
ผ่านทางบญัชอีอมทรพัย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิรริาช ชือ่
บญัช ี“การประชมุวชิาการ ๑๒๐ ปี การพยาบาลไทย คณะพยาบาล
ศาสตร์” เลขทีบ่ญัช ี๐๑๖-๔๔๕๘๐๕-๖ หรอืธนาคารกรงุไทย สาขา
พรานนก บญัชเีลขที ่๑๙๖-๐-๒๑๒๙๑-๕

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ขอเชญิ
ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่อีายตุัง้แต่ ๑๘ ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป เข้า
ร่วมโครงการวจิยั “ผลการฝึกโดยใช้หุน่ยนต์และกจิกรรมบ�าบดักบั
กิจกรรมบ�าบัดเพียงอย่างเดียวต่อการฟื้นตัวของแขนและมือในผู้
ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองระยะกึง่เฉยีบพลนั” โดยผูเ้ข้าร่วมต้อง
เป็นโรคหลอดเลอืดในสมองทีเ่กดิข้ึนภายใน ๓ เดอืน และสามารถ
น่ัง หรอืน่ังพงิได้ตัง้แต่ ๓๐ นาทข้ึีนไป ซึง่ผูเ้ข้าร่วมวจิยัจะได้รบัการ
แบ่งกลุม่ โดยการสุ่มเป็นกลุม่ “การรกัษาโดยใช้หุน่ยนต์ ร่วมกบั
การใช้กจิกรรมบ�าบดัเพือ่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพแขน” และ “กลุม่การใช้
กจิกรรมบ�าบดัเพยีงอย่างเดยีวเพือ่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพแขน” ไม่เสยี
ค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิม่เตมิและสมคัรได้ที ่นพ.คณนิณ์ เศรษฐ
ไพศาล ตกึศรสัีงวาลย์ ชัน้ ๑ รพ.ศิรริาช โทร. ๐๘-๙๔๓๖-๓๒๔๑, 
๐๙-๐๙๙๐-๕๔๑๔ 

โครงการพฒันาแพทยศาสตรศึกษาและงานวจิยัการศกึษา คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ขอเชญิอาจารย์ 
เข้าร่วมโครงการอบรม เรือ่ง “Active Learning สอนอย่างไรให้
นกัเรยีนตืน่ตวั และไม่กลวัทีจ่ะเรยีนรู”้ ในวนัที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชมุตรเีพช็ร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเดจ็พระศรนีครนิทร์     
ชัน้ ๑๕ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
อตัราค่าลงทะเบยีนตัง้แต่บดันี ้– ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ราคา ๒,๐๐๐ 
บาท สมคัรหน้างาน ราคา ๒,๕๐๐ บาท สอบถามรายละเอยีด
เพิ่มเติมได้ที่คุณภัทรพร/คุณสุวรรณี โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘, 
๐-๒๔๑๙-๖๖๓๗ E-mail: merd.project@gmail.com http://
www.si-merd.com/

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ�ากดั (สอ.มม.) เปิดช่องทางใหม่ส�าหรบั
สมาชิก สอ.มม.ที่ต้องการหางานเสริม
ท�า/ต้องการคนมาช่วยงาน/ต้องการซ้ือ-
ขายของผ่านระบบออนไลน์ ทาง http://
www.si.mahidol.ac.th/musaving/
member/ ศึกษาข้ันตอนและวธิกีารใช้งาน
ได้ในเวบ็ไซต์ และขอเชญิชวนสมาชกิร่วมลง
คะแนนสรรหาประธานและกรรมการบรหิาร        
สหกรณ์ฯ ประจ�าปีแทนกรรมการที่หมด
วาระลง ในวนัองัคารที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยสรรหา
ทีส่หกรณ์ฯ ก�าหนด โดยในปีนี ้ สหกรณ์ฯ 
จะมอบของทีร่ะลกึส�าหรบัผูท้ีไ่ปใช้สทิธเิป็น   
กระเป๋าเป้สีน�า้ตาล

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั
มหดิล ขอเชิญร่วมประชุมวชิาการนานาชาติ 
the 3rd Thailand Ian Donald Advanced 
Course of Ultrasound in Obstetrics 
and Gynecology ระหว่างวนัที ่๘ – ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพฯ ลงทะเบียนต้ังแต่บัดน้ี – ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบยีน ๑๐,๐๐๐ 
บาท ลงทะเบียนวันที่ ๑๖ ธันวาคม – 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ค่าลงทะเบียน 
๑๒,๐๐๐ บาท ลงทะเบยีนวนัที ่๘ – ๑๐ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ค่าลงทะเบยีน ๑๕,๐๐๐ 
บาท สอบถามโทร. ๐-๒๔๑๙-๔๖๕๓-๔ 
Email:thailand.iandonald@gmail.com 
http://www.sirirajconference.com

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
คณะแพทยศาสตร ์ศิ ริ ร าชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาล
วิชาชีพผู ้ดูแลผู ้ป ่วยออร์โธปิดิกส์เข ้า
ร ่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
ระหว่างวนัที ่๑๙ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙           
ลงทะเบยีน พร้อมช�าระเงินค่าลงทะเบยีน
ได้ตัง้แต่บดันี ้– ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ทาง 
www.sirirajconference.com สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ หน่วยพัฒนาบุคลากร
และฝึกอบรม งานทรพัยากรบคุคล ฝ่าย
การพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะ
แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั
มหดิล โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๒๔๘, ๐-๒๔๑๙-
๘๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๔๑๘-๑๐๔๑ 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอ
เชิญผู้ชายที่มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือผู้ชายสูงอายุทั่วไปและมีอายุ ๔๐ ปีข้ึนไปเข้า
ร่วม “งานวิจัยเพื่อประเมินอาการปัสสาวะเล็ดชนิดปัสสาวะเล็ดและปัจจัยเส่ียง โดย
ใช้แบบสอบถามปัสสาวะเล็ดในเพศชาย” สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ตึก
อัษฎางค์ ชั้น ๒ โรงพยาบาลศิริราช สนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิก
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๓๙
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๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
การบรรยาย เรื่อง “พันธุกรรมกับโรคมะเร็ง”
ณ ห้องประชุม ๗๐๐๙ ตึกสยามินทร์ 
ชั้น ๗ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม โทร. ๐๘-๗๙๘๔-๕๘๘๗

๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
โครงการอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรม INMU-
CAL-Nutrients V.3 ณ สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ ๔๐๖

๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
การอบรม “How to teach doctor-patient 
communication การสื่อสารที่ดี มีวิธีอย่างไร 
สื่อสารอย่างไร ให้เกิดผลดีที่สุด”
ณ ห้องประชุม ๑๕๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น ๑๕ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘, ๐-๒๔๑๙-๖๖๓๗

๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Physical Therapy: 
Update in Management for Run-
ning Conditions ณ คณะกายภาพบ�าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖

๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
โครงการอบรม “สุดยอดการจัดฝึกอบรม
นานาชาติอย่างมือโปร (Top International 
Training Services Professional)”
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๐๔๐-๓

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น ๑ เพื่อรับประกาศนียบัตร
คุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐาน
อาชีพ รอบที่ ๒  ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
๐-๒๔๔๑-๐๐๖๐ ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒

๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติโดยใช้ Simulation 
ทางการแพทย์ ปี ๒๐๑๖ Sim All-in-One 
2016 การจัดการเรียนการสอนทางคลินิกแบบ
บูรณาการด้วย Simulation 3 Days Inten-
sive Course of Simulation-based Medical 
Education (SBME) ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝึก
ทักษะระบบจ�าลอง ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 
๑๐ และศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก ตึกอดุลย
เดชวิกรม ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๔๑๔-๑๐๐๕-๖

๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการประจ�าปีจิตตปัญญาศึกษา 
ครั้งที่ ๘ จิตตปัญญาศึกษา... จากต้นกล้าสู่วัน
เวลาที่ผลิบาน (Contemplative Education: 
From Seedlings to Blossoms) และ “มหิดล
เพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ ๑” ณ มหิดลสิทธาคาร 
และอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทร.๐-๒๔๔๑-๕๐๒๒-๓

๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านเคมี
คลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ”
ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
แพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียด
โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑ ต่อ ๒๘๔๓, ๒๘๔๒

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น ๑ เพื่อรับประกาศนียบัตร
คุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐาน
อาชีพ รอบที่ ๑  ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทร.๐-๒๔๔๑-๐๐๖๐ ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒

๒๐ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Proteomics Analy-
sis Workshop”ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๐๐๓-๗ ต่อ ๑๒๕๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
โครงการประชุมวิชาการ The 4th Siriraj 
Neuro-ophthalmology Conference เรื่อง 
“Common Visual Loss and Diplopia in 
Neuro-ophthalmology”
ณ ห้องประชมุอทติยาทรกติคิณุ สยามนิทร์ 
ชัน้ ๗ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๔๑๙-๘๐๓๗

๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
Joint International Tropical Medicine 
Meeting 2016 “Uncover Asian Tropical 
Medicine” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. ๐-๒๓๐๖-๙๑๒๕

๗ และ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
โครงการความสุขเต็มคลังด้วยการออกก�าลัง
กาย ตอน จัด Work Station ป้องกัน Office 
Syndrome ณ ห้องออกก�าลังกายชั้น ๒ 
ศูนย์กายภาพบ�าบัด คณะกายภาพบ�าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๑๒ 

๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความ
รู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
2013: Word ตามมาตรฐานสากล MOS 
(Microsoft Office Specialist) Certificate
ณ ห้อง CC411 ชั้น ๔ อาคารส�านัก
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 
๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐, ๐๘-๗๕๕๓-๖๐๘๒ 

๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Interna-
tional Physical Therapy Conference and 
the 4th Physical Therapy Mahidol 
University Research Symposium
ณ คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖

ปฏิทินข่าว..
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